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Material desenvolvido com base em VEEAM  RESTORE OFFICE 365 BACKUP GUIDE

Exchange Online e Exchange on-premisses

Restaurar item do 
Exchange da caixa de 
correio ou calendário 
do Exchange Online

Exportar pasta, item ou 
caixa de correio como 

.PST

Restaurar item do 
Exchange da caixa de 
correio ou calendário 

do Exchange on-
premisses

Restauração do 
provedor de serviços de 

um item do Exchange 
para um usuário

Enviar item do 
Exchange como um 

anexo

Comparar e restaurar 
itens ausentes / 

alterados de pasta / 
caixa de correio inteira

Salvar item do 
Exchange como um 

arquivo .MSG

SharePoint Online e SharePoint on-premisses

Restaurar site online, 
biblioteca e documento 

para o SharePoint 
Online

Salvar vários objetos 
do SharePoint como 

um .ZIP

Restaurar site online, 
biblioteca e documento 
para o SharePoint On-

premisses

Restaurar um objeto 
para uma versão 

anterior

Enviar objeto do 
SharePoint como um 

anexo

Restauração do 
provedor de serviços 
como um objeto do 
SharePoint para um 

usuário

Salvar objeto do 
Exchange como um 

arquivo

OneDrive for Business

Restaurar usuários, 
pastas ou arquivos 
(incluindo notas do 

OneNote) no OneDrive 
for Business

Restaurar qualquer 
arquivo para uma 

versão anterior

Restaurar sem 
atributos estendidos e 

controles de acesso 
personalizados

do Teams estiver no SharePoint Online ou no Exchange Online. Embora os dados possam ser

* Você pode potencializar o Microsoft Teams quando o armazenamento subjacente dos dados

protegidos e restaurados, as guias e os canais das equipes não podem. Após restaurar o item,

ele pode ser anexado novamente manualmente.

Enviar email como anexo

Restaurar e substituir 
usuários, pastas ou 

arquivos

usuário

Restauração do 
provedor de serviços de 

um arquivo, pasta ou 
usuário do OneDrive 

para um

Salvar arquivos ou pastas

Restaure, mas 
mantenha, usuários, 
pastas ou arquivos 

originais

Restaurar dados 
localizados no 

Microsoft Teams*

Salvar várias pastas ou 
arquivos como um .ZIP

Restaurar com 
atributos estendidos e 

controles de acesso 
personalizados
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